
Evaluating Solvency II 
Fred Treur – Verbond van Verzekeraars 
15 september 2017 



Inhoud 

• Inleiding 
• Wat was het doel van Solvency II? 
• Is het doel bereikt? 
• Conclusies 

2 



Inhoud 

• Inleiding 
• Wat was het doel van Solvency II? 
• Is het doel bereikt? 
• Conclusies 

3 



Vier uitgangspunten bij aanvang: 

1. Een verdergaande integratie van de 
Europese verzekeringsmarkt 

2. Betere bescherming van de polishouders en 
begunstigden 

3. Versterking van de internationale 
concurrentiepositie van Europese 
verzekeraars 

4. Bevorderen van betere regelgeving 
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Solvency II – de drie pilaren 
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Governance Disclosure 



Solvency II kende lange aanloop door… 

1. De kredietcrisis 
2. Een economische crisis 
3. Aanpassingen naar aanleiding van diverse 

impact studies (QIS-en) 
4. Onderhandelingen LTG pakket 
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1) Verdergaande integratie EU markt 

• Overgangsmaatregelen 
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Impact overgangsmaatregel Technische 
voorzieningen (bron: EIOPA) 
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Verdergaande integratie EU markt 

• Overgangsmaatregelen 
• Matching adjustment 
• Latente belasting verplichtingen (LAC DT) 
• Nationale “hobby’s” 
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Solvency II zeer prudent  
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Solvency II kent veel veiligheidsbuffers 
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Omvang risk margin buiten proportioneel 
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Nog niet alles optimaal ingericht 

• Risk Margin 
• NHG hypotheken 
• Vervalkansen 
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Vervalkansen leven 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 to 2 2 to 4 4 to 6 6 to 8 8 to 10 10 to 12 12 to 20 20 to 35

co
nc

er
ns

lapsed premium, as % of portfolio

99.5%

18 



Nog niet alles optimaal ingericht 

• Risk Margin 
• NHG hypotheken 
• Vervalkansen 
• Proportionaliteit 
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Bevorderen van betere regelgeving 

•  Evaluatie in delen 
•  Level playing field 
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Conclusies 

• Met Solvency II belangrijke stappen vooruit 
maar zeer prudent. 

• Belangrijke stappen gezet naar een 
Europees raamwerk maar aandacht voor 
harmonisatie en transparantie impact 
overgangsmaatregelen 

• Op onderdelen zoals de risk margin, NHG 
hypotheken, vervalkansen etc. aanpassing 
nodig! 

• Proportionaliteit is key! Voor klein en groot! 
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Dank voor uw aandacht! Vragen? 
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